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Protokół nr 11/19 

z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 21 maja 2019 r., 

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

 

 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.05 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej 

wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według list obecności, które 

stanowią załącznik niniejszego protokołu. 

 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek odczytał pismo WZDW.WP.512.5-24.2019 z dnia 

13 maja 2019 r. będące odpowiedzią na zaproszenie na obecne posiedzenie Komisji Inwestycji, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa, a następnie odpowiedź e-mailową Naczelnika 

Wydziału Planowania Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Marceliny 

Czernika na zadane pytania przesłane pismem BR.0012.1.25.2019 z dnia 14 maja 2019 r., 

których kserokopie stanowią załączniki niniejszego protokołu. 

Michał Dudziak z Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawił projekt 

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku po Północnej Stronie Kanału 

Mosińskiego, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie  

wraz z Katarzyną Suchocką z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 

udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy furtki  

w ogrodzeniu przedmiotowego parku będą otwarte, a jego oświetlenie będzie cały czas 

funkcjonowało; możliwości organizowania przez mieszkańców imprez grillowych w tym 

parku; wskazania, czy zakaz wprowadzania na teren parku psów bez smyczy oraz kagańca 

dotyczy tylko psów ras niebezpiecznych oraz wskazania, czy Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego nie będzie mógł zakwestionować budowy ogrodzenia 

przedmiotowego parku, które nie było uwzględnione w projekcie i wskazania przyczyn,  

dla których tego ogrodzenia w projekcie nie uwzględniono. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 12 głosami „za”,  

przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku po Północnej Stronie Kanału 

Mosińskiego. 

Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z poszczególnymi 

pracownikami Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy udzielił odpowiedzi na pytania  

do sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok, które między innymi 

dotyczyły: wskazania przyczyn, dla których wypłacono wykonawcom całą kwotę tuż  

po podpisaniu umów na wykonanie stacji przesiadkowych w Mosinie, w Drużynie i w Pecnej; 

wskazania, czy został wykonany projekt ścieżki rowerowej do Żabinka; określenia stanu 

realizacji projektu przebudowy Szkoły Podstawowej w Rogalinku; wskazania lokalizacji 

zakupionego kontenera WC i jego dostępności dla mieszkańców oraz wskazania wydatków 

niewygasających, które nie zostaną zrealizowane do końca czerwca 2019 r.  

W trakcie tej dyskusji, radna Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę na szereg błędów, jakie 

znalazły się w sprawozdaniu z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 8 głosami „za”, 2 głosach 

„wstrzymujących się” (4 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu) – wniosek nr 2 

dotyczący zaopiniowania sprawozdania z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok. 

W tym momencie na Salę Konferencyjną przybyli radni: Arkadiusz Cebulski i Michał Kleiber, 

tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa udział brało 16 jej członków. 
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Następnie Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami 

„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania wykonania 

dochodów działu 010 Rolnictwo i łowiectwo budżetu Gminy Mosina za rok 2018,  

a 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 4 dotyczący 

zaopiniowania wykonania dochodów działu 020 Leśnictwo budżetu Gminy Mosina za rok 2018 

i wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania wykonanie dochodów działu 754 Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa budżetu Gminy Mosina za rok 2018. Jeden radny nie 

wziął udziału w tych 3 głosowaniach. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 

Łukowiak przedstawili informacje, jakie uzyskali na spotkaniu w siedzibie Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w dniu 19 kwietnia br., które dotyczyły modernizacji 

drogi wojewódzkiej nr 431.  

Następnie Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi 

przeprowadziła dyskusję na temat aktualnego stanu prac nad „czerwonką” i działań, jakie 

należy podjąć w celu realizacji tej inwestycji. 

W jej trakcie, radny Jan Marciniak zwrócił się o udostępnienie mu opracowania drogowego,  

o którym mówiła Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer w 2010 roku. 

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił projekt uchwały o przystąpieniu  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 

383 i 66 obręb Mieczewo, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: terminu uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmuje między innymi działki 

o nr ewid. 383 i 66 w Mieczewie; procedowania 2 projektów miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren, na którym miałaby powstać sala 

gimnastyczna oraz problemu, jaki rów istniejący na terenie działek o nr ewid. 383 i 66  

w Mieczewie stwarza dla funkcjonowania istniejącego gospodarstwa rolnego. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 13 głosami „za”,  

przy 1 głosie „wstrzymującym się” (2 radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu) – wniosek 

nr 6 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 383 i 66 obręb Mieczewo 

Prowadzący obrady Waldemar Wiązek odczytał pismo MK.0003.32.2019.APR Burmistrza 

Gminy Mosina z 21 maja 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego linii 

segregacyjnych na III części Targowiska Miejskiego w Mosinie, które stanowi załącznik 

niniejszego protokołu. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 

dyskusję w powyższej sprawie.  

W jej trakcie, Salę Konferencyjną opuścili radni: Ryszard Rybicki i Agnieszka Gorzyńska,  

tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa udział brało 14 jej członków. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 11 głosami „za”,  

przy 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 7 dotyczący zagospodarowania III części 

Targowiska Miejskiego w Mosinie na miejsca handlowe, a 12 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 8 dotyczący zwrócenia się Burmistrza 

Gminy Mosina do AQUANET S.A. o zainstalowanie „źródełka wody pitnej” na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, przy ul. Krasickiego 16. 

Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek odczytał pismo MK.0003.15.2019.APR Burmistrza 

Gminy Mosina z 21 maja 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego lokalizacji 

planowanych przystanków na ul. M. Konopnickiej w Mosinie oraz w Krosinku, które stanowi 

załącznik niniejszego protokołu. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  

i Bezpieczeństwa przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” (jeden radny 

nie wziął udziału w tym głosowaniu) – wniosek nr 9 dotyczący zaopiniowania ustalonej 
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lokalizacji obustronnego przystanku komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431  

w Mosinie, w ciągu ul. M. Konopnickiej, w rejonie Stadionu Miejskiego i ul. Powstańców 

Wielkopolskich oraz lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Krosinku. 

Następnie Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 

Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 

określenia stanu prac nad pływalnią w Mosinie, nad projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krajkowo i nad studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mosina; problemu zajmowania zatoki 

parkingowej przy Szkole Podstawowej w Krosinku przez samochody nauczycieli i okolicznych 

mieszkańców oraz problemu związanego z przypadkiem braku pomocy dzieciom 

wysiadającym z autobusu szkolnego. 

Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła też 

dyskusję na temat lokalizacji banerów na terenie gminy Mosina, na temat projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krajkowo oraz na temat problemu wyjazdu  

z Targowiska Miejskiego w Mosinie na ul. Farbiarską. 

 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania 

z Parku po Północnej Stronie Kanału Mosińskiego. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych  

za 2018 rok. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie dochodów działu 010 Rolnictwo i łowiectwo 

budżetu Gminy Mosina za rok 2018. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie dochodów działu 020 Leśnictwo budżetu Gminy 

Mosina za rok 2018. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie wykonanie dochodów działu 754 Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa budżetu Gminy Mosina za rok 2018. 

6. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 383 i 66 obręb 

Mieczewo. 

7. Komisja wnioskuje, aby III część Targowiska Miejskiego w Mosinie zagospodarować jako 

miejsca handlowe. 

8. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina, aby zwrócił się do AQUANET S.A.  

o zainstalowanie „źródełka wody pitnej” na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, 

przy ul. Krasickiego 16. 

9. Komisja opiniuje pozytywnie ustaloną lokalizację obustronnego przystanku 

komunikacyjnego przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Mosinie, w ciągu  

ul. M. Konopnickiej, w rejonie Stadionu Miejskiego i ul. Powstańców Wielkopolskich  

oraz lokalizację przystanku komunikacyjnego w Krosinku, które zostały przedstawione  

na planach sytuacyjnych przekazanych komisji. 

 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.54. 

 

 

   protokołował                             przewodniczył 

 

(-) Piotr Sokołowski                      (-) Waldemar Wiązek 
 

 

 


